
8. november 2005
                                                 HØJGÅRDENS  GRUNDEJERFORENING

Bestyrelsesmøde: Torsdag den 3. november 2005, kl. 19.00 hos Søren.

Til stede: Søren Stjernø, Carl-Christian Jensen, Hans Hansen, Ellen Juul-Pedersen, 
Dorte B. Hansen.

1. Referat fra sidste møde: Referat fra bestyrelsesmødet den 5. september 2005 blev godkendt og un-
derskrevet.

2. Orientering fra kasserer: Alle på nær en grundejer har betalt kontingent. Den manglende indbeta-
ling forventes klaret uden udsendelse af rykker (ny ejer har lige overtaget 
ejendommen).

Fremover underskriver Carl-Christian selv på checks. Fuldmagtsprocedu-
ren bruges ikke mere, da den var kilde til stor forvirring og problemer i 
forhold til banken.

Der er modtaget en regning på efterårets container på 1325 kr.

3. Siden sidst: Der er 14 grundejere, der har afleveret telefonnumre til bestyrelsen, som 
kan bruges i tilfælde af indbrud eller lignende. Søren laver en liste til be-
styrelsen og udsender den pr. mail.

Efterårets container blev leveret førdst torsdag efter ønske, da den tidlige-
re tit har været fuld, når man nåede til weekenden. Alle har været gode til 
kun at smide haveaffald i den. Vi sætter fremover sedler op i glasskabene 
om tidspunkter for, hvornår containerne er til rådighed (Bededag og efter-
år).

Kommune har fremlagt  ”Forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan 
2004-2012,vedr. sommerhusområdet”, som er i høring indtil 1. januar 
2006. 

4. Sammenslutningen: Der er modtaget et referat fra mødet i Sammenslutningen. Bestyrelsen vil 
gerne have referatet elektronisk. Dorte kontakter referenten.

5. Forslag: Folk kører stadig for stærkt på vejene. Der kan evt. sættes midlertidige 
plakater op med et fartdæmpende budskab. Der kan også søges om æn-
dring af hastighedsgrænsen. Tiltag af denne art skal der søges om hos 
kommune og politi.

Bestyrelsen har besluttet, at høre alle medlemmer af grundejerforeningen 
om kloakeringsforslaget. Når medlemmerne har tilkendegivet deres me-
ning vil bestyrelsen vurdere, om der skal indsendes et brev til kommunen 
på vegne af de grundejere, der må ønske det. Dette vil blive meddelt til 
grundejerne før en evt. afsendelse.

Forespørgslen vil blive sendt til bopælsadresserne.

6. Eventuelt: Intet under dette punkt.

7. Næste møde: Næste møde afholdes hos Ellen den 8. december 2005, kl. 19.00

Ref. Dorte B. Hansen


